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LIIKLUSOHUTUSE AUDITI ARUANNE 
Tallinn, Gonsiori tänava põhiprojekt 

1. Sissejuhatus. Töö ülesanne. 

Liiklusohutuse auditeerimisele esitati Gonsiori tänava rekonstrueerimise põhiprojekt, mille on 

koostanud Tallinna Kommunaalameti tellimusel Sweco Projekt AS. Auditeeritav lõik asub Tallinnas, 

Kesklinna linnaosas. Rekonstrueeritav lõik algab Kivisilla tn ristmikul ja lõppeb Laagna teel. 

Käesolev liiklusohutuse auditeerimine  on läbi viidud etapile 2 – tehnilise projekti staadiumis. 

Lähtutud on Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 11 31.01.2012 "Liiklusohutuse 

auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele". 

Auditi läbiviimisel määratletakse tee ohutuse probleemid, mis võivad mõjutada tee kasutajat. 

Auditeerimise käigus käsitletakse ainult teest tulenevaid liiklusohutuse probleeme. 

2. etapi liiklusohutusaudit käsitleb järgmiseid teemasid: 

1) asendiplaan; 

2) liiklusmärgid ja teemärgised, sealhulgas teekattemärgised ja püstmärgised; 

3) valgustatud teede ja ristmike valgustus; 

4) teerajatised; 

5) tee keskkond, sealhulgas haljastus, taimestik, püsivad takistused; 

6) teeäärsed püsitakistused; 

7) turvaliste parklate olemasolu; 

8) jalakäijate ja jalgratturite liiklemisvõimalused; 

9) teepiirdesüsteemide kasutajasõbralikuks kohandamine. 

1.  Projekteerimisobjekti liiklusskeemi lühikirjeldus 
Gonsiori tänav on Tallinna linna põhitänav. Liiklussagedus on lõiguti erinev, liikluse püsiloenduse 

punkti Gonsiori - A. Laikmaa ristmik andmetel on ristmiku ööpäevane liiklussagedus 2015. aastal 

24941 a/ööp ning Gonsiori tn haru liiklussagedus 18749 a/ööp. Gonsiori tänavale oli 2012. aastal 

planeeritud teele markeerida ühissõidukirajad, mis jäid mingitel põhjustel teostamata. Käesolev 

rekonstrueerimine on 2012. aasta põhimõtteliste ideede elluviimine, kuid uuel tasandil. 

2. Auditeerimise etapp 

Eelprojekt  

Tehniline projekt X 

Enne tee liiklusele avamist  

Pärast tee avamist liiklusele  

3. Auditeerimistööde teostamise aeg 
Käesolev liiklusohutuse audit on koostatud ajavahemikul 05.12.2016 – 09.12.2016. Objektiga 

kohapeal tutvumine toimus 28.11.2016, 30.11.2016 ja 06.12.2016. 
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4. Liiklusõnnetuste statistika 
Liiklusõnnetuste info ja -analüüs tehtud Teeregistri ja LKF andmebaaside põhjal (2015 aasta seisuga). 

Kuigi liiklusohutuse auditeerimise juhendiga sätestatud tegevuste kohaselt ei pea kirjeldatavate 

probleemide ja võimalike ohtude hinnangu aluseks olema olemasolev liiklusõnnetuste statistika, 

annab viimane ometigi üsna palju väärtuslikku informatsiooni senise olukorra kohta. 

LKF andmebaasi graafilised väljavõtted aastate 2009-2016 on töö digitaalses versioonis. 

Teeregistri LÕ väljavõte aastate 2010-2015 kohta ütleb, et Gonsiori tn on viimase 6 aasta jooksul 

toimunud 50 inimkahjuga liiklusõnnetust, viimase 3 aasta jooksul aga 29 inimkahjuga õnnetust. 

Alates aastast 2013 on inimkahjuga liiklusõnnetuse arv olnud suurem.  

LKF andmebaasis on auditeeritaval Gonsiori tn lõigul toimunud asjakahjuga õnnetused ja keskmine 
asjakahju hind alljärgnevas tabelis: 
 

Aasta Õnnetuste arv (LKF) Õnnetuse keskmine kahju 

2009 72 1389 

2010 62 2069 

2011 67 1232 

2012 110 1638 

2013 105 1856 

2014 92 1935 

2015 78 1725 

 

Tabelist on näha, et õnnetuste arv on viimasel 2 aastal vähenenud, kuid keskmine kahju suurus on 

siiski samal tasemel.  

Liiklusõnnetuste analüüs ei ole käesoleva auditi jaoks esmatähtis. Planeeritav muutsuunaga sõiduraja 

lahendus on niivõrd erinev ja ka uudne, et senini toimunud liiklusõnnetuste analüüs ei annaks mingit 

teavet selle kohta, mida uue liiklusskeemi puhul vältida või erilise tähelepanu alla võtta. 

Muutsuunaradade liiklusohutuse alase mõju kohta on toodud lühike analüüs auditi lisas 1. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et muutsuunaraja kasutamise algetapil võib tõepoolest liiklusõnnetuste arv 

lisanduda, kuid seda efekti ei saa pidada pikaajaliseks. Samas ei ole Gonsiori tänav tüüpiline 

muutsuunaraja rakendamise objekt ning seda raskem on hinnata eeldatavat mõju liiklusohutusele. 

5. Audiitorid 
Audiitor: Tarmo Sulger, tegevusloa number: N0444/07125/10077m/13079 

Kaasatud ekspertide nimekiri: 

Jrk. Nimi Kvalifikatsioon Ülesanded auditeerimisel 

1 Margus Nigol ekspert Välitööd, liiklusohtude analüüs 

2 Dago Antov ekspert Liiklusohtude analüüs, muutsuunaraja 
liiklusohtlikkuse info analüüs. 
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Väljaselgitatud puuduste kirjeldamiseks on käesolevas töös lisatud väljavõtted tööprojektist koos 

kommentaaridega. Lisaks on väljavõtete juures toodud ka auditeeritaval objektil audiitorite poolt 

avastatud liiklusohutuseprobleemid ja ohud, riski tasemed ning ettepanekud nende likvideerimiseks. 

Liiklusohutuslike riskide, (liiklusõnnetuse tekkimise tõenäosuse ja liiklusõnnetuse toimumisel 

tagajärgede võimaliku raskuse) hindamiseks on kasutatud järgmist skaalat: 

* - risk on tagasihoidlik 

** - risk on väike 

*** - keskmine risk 

**** - risk on suur 

***** - risk on väga suur 

 

Kasutatud lühendid: 

TPN – Teede projekteerimise normid (MKM määrusega, kehtivad) 

lm – liiklusmärk 

tm – teemärgis 

EVS – Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad 
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6. Auditeerimisel leitud probleemide kirjeldus 
 

Probleemi jrk. nr. P1 
Probleemi asukoht: Pronksi - J. Kunderi ristmik, vasakpööre J. Kunderi tänavale. 
Probleemi kirjeldus: Kuna J. Kunderi tn lõik on muudetud kahesuunaliseks, on oht pöörata 

vastassuunavööndisse (harjumusest, teadmatusest).   
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Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht kokkupõrkeks vastutuleva sõidukiga. 

Probleemi riski 
hinnang: *** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Projekteerida suurem ohtussaar, mis eraldab paremini (visuaalselt) vastassuunavööndi: 
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Probleemi jrk. nr. P2 
Probleemi asukoht: J. Kunderi tn kahesuunaline lõik. 
Probleemi kirjeldus: Möödasõit on teemärgisega „lubatud“ – samas muutub liiklus kohe ühesuunaliseks koos 

kahesuunalist osa lõpetava teekitsendusega. 

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht sõita teekitsendusele.  

Probleemi riski 
hinnang: ** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Tm 921 asendada tm 911 koos katkestusega juurdepääsukohas (tm 923a). 
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Probleemi jrk. nr. P3 
Probleemi asukoht: J. Kunderi tn kahesuunaline lõik. 
Probleemi kirjeldus: Parkla liiklusmärk vales kohas (olemasolev, säilitatav)? 

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht, et sõidukid hakkavad sellel lõigul parkima ning takistavad vastassuuna liiklust. 

Probleemi riski 
hinnang: *** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Tõsta liiklusmärgid 575a, 861a, 644, 578a teekitsenduse kohale sinna, kust algavad 
tänavaäärsed parkimiskohad. Märgiposti alla võiks lisada silindrilise lm 687, mis 
tähistaks ka teekitsendust. 
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Probleemi jrk. nr. P4 
Probleemi asukoht: J. Kunderi tn, jalgrattatee Pronksi suunas, 6 ristmikku. 
Probleemi kirjeldus: Juhul, kui lm 331 on näidatud asukohtades, kehtib see ka jalgratturitele. Seega ei tohiks 

jalgrattur Pronksi tn suunas sõita. Märki ei saa ümber paigutada ka sõiduteele lähedale, 

sest siis hakkab see takistama teise suuna jalgrattarada (v.a. K. Türnpu ristmik) . 

Näide Kunderi - Kuhlbarsi tn näitel, sama probleem on ka Jakobsoni, Reinvaldi, Laulupeo, Hermanni ja Türnpu 
ristmikel.  

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Otsest ohtu probleem ei kujuta, kuid tekitab arusaamatust jalgratturitele. 

Probleemi riski 
hinnang: * 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

1. Kuna liiklusmärke ei saa paigaldada sõidutee äärde, siis kaaluda tahvli 836 kasutamist 
lm 331 all: 

 
2. J. Kunderi - K. Türnpu tn ristmikul on lm 331 võimalik paigaldada sõidutee äärde (vt 
probleemi P5). 
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Probleemi jrk. nr. P5 
Probleemi asukoht: J. Kunderi – Laulupeo tn ristmik, J. Kunderi – K. Türnpu ristmik. 
Probleemi kirjeldus: 1. Olemasolevad ja/või säilitatavad (?) lm 531 suunad sõiduradadelt on vale 

informatsiooniga. 
2. Madaldatud ohutussaar J. Kunderi tn lõpuosas. 
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Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht erinevateks õnnetusteks väära informatsiooni tõttu. Madaldatud ohutussaar annab 
väära infot sõidusuuna (vastassuunavöödisse) kohta. 

Probleemi riski 
hinnang: ** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

1. Korrigeerida lm 531 vastavusse projekteeritud sõiduradade arvuga. 
2. Miks on K. Türnpu ristmikul madaldatud ohutussaar? Arvestades sõidusuundasid, ei 
ole see vajalik ning selle likvideerimine tavaliseks tänava ääreks võimaldaks liiklusmärgid 
ja fooripostid paigaldada teel lähemale ja/või paremasse asukohta. Samuti lüheneks 
ülekäigurada ning jalakäijatele vajalik foori roheline aeg ning jääks rohkem aega 
sõidukitele. 
Ettepanek: madaldatud saare osa likvideerida. 
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Probleemi jrk. nr. P6 
Probleemi asukoht: Tartu mnt – K. Türnpu tn ristmik. 
Probleemi kirjeldus: Mööda K. Türnpu tänavat ei tohi Laagna tee poole sõita, lm 331 on vales kohas. 

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht ettearvamatuks käitumiseks ebaselge liiklusskeemi tõttu 

Probleemi riski 
hinnang: **** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Lm 331 tõsta õigesse kohta ehk eraldusribal asuvasse posti. 
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Probleemi jrk. nr. P7 
Probleemi asukoht: Gonsiori tn PK 1+50 (Raua tn ristmik). 
Probleemi kirjeldus: Lm 331 asukoht on ebatäpne.  

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Kui liiklusmärk on joone lõpus näidatud kohas, on oht sellele otsa sõita – eriti õhtusel 
ajal pimedas, kui on avatud Laagna tee poole minev suund – märgi tagakülg on ju hall. 

Probleemi riski 
hinnang: ** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Korrigeerida märgi asukohta (koos eraldussaarel asuva lm 421+686a samasse posti?). 
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Probleemi jrk. nr. P8 
Probleemi asukoht: Gonsiori tänava määratud sõidusuunaga jalgrattarajad ja nende kasutamine. 
Probleemi kirjeldus: Probleem on kõrvalsuundadelt saabuvate jalgratturitega – kas suunanool jalgratta märgi 

all kohustab sõitma näidatud suunas? 
Kuidas peab käituma kõrvalt (pargist, hoovist) saabunud ja noolega vastassuunas sõitnud jalgrattur, kui ta jõuab Pronksi 
tn reguleeritud ristmikule? Seal ei ole eraldi jalgratta foori, nagu pärisuunalisel jalgrattarajal. 

 
Kuidas peab käituma J. Vilmsi tn suunalt saabunud jalgrattur, kes näeb üle tänava liiklusmärki algava jalgrattaraja kohta:  

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht liiklusõnnetuseks jalgratturiga. 

Probleemi riski 
hinnang: **** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Probleemi kõrvaldavat lahendust ei ole, kuna puudub vastav seadus või regulatsioon 
ühesuunaliste jalgrattaradade kohta. 
Probleemi vähesel määral leevendamiseks võib teemärgiseid 975 koos suunanoolega 
teele kanda tihedamalt, kuid probleemi sisu see ei lahenda. Praktiliselt on Gonsiori tn 
mõlemal poolel asuvad jalgrattarajad kahesuunalised, mis tekitab uue probleemi 
üksteisest möödamahtumisega (1,5 m on 2 JR jaoks vähe) ning ohtlik on see, kui 
jalgrattur busside sõidurajale satub. Jalgratturi ruumivajadus ristlõikes on 1 m. 
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Probleemi jrk. nr. P9 
Probleemi asukoht: Kõik Gonsiori tänava muutsuunarajaga ristmikud. 
Probleemi kirjeldus: Vasakpööre muutsuunarajalt – sõidukijuhtide teadmatus MKM määruse „Liiklusmärkide 

ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ §25 ja teemärgise 925 tähenduse 
osas.  

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht tagant otsasõiduks ees peatunud (vasakpööret ootavale) sõidukile, oht 
kokkupõrkeks vasakpöördel (ootamatu manööver). 

Probleemi riski 
hinnang: *** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Kaaluda lm 416 kasutamist enne ristmikku. Kuna tegemist on uudse lahendusega, siis 
määruse sätet võib dubleerida liiklusmärgiga (juhile arusaadavam). 
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Probleemi jrk. nr. P10 
Probleemi asukoht: Gonsiori tn muutsuunarada. 
Probleemi kirjeldus: Muutsuunaraja fooride töö organiseerimine raja avamisel ja sulgemisel. 

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht äkilisteks manöövriteks, kui ootamatult süttib fooris 61 punane tuli. Oht 
kõrvaltänavate liiklusele, kui linna sisenev või linnast väljuv sõidukite vool peab 
ootamatult Gonsiori tn-lt lahkuma (kui muutsuunarada on kinni, siis saab sõita bussirajal 
lähima ristmikuni ja tegema parempöörde). 

Probleemi riski 
hinnang: **** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Muutsuunaraja sulgemine ei tohi toimuda kogu lõigul üheaegselt, vaid lainena 
muutsuuna raja algusest lähtudes. 
Näiteks hommikuse, linna siseneva muutsuunaraja sulgemisel muutub info VMS3-VMS2-
VMS1, seejärel läheb punaseks Laagna teel asuv muutsuuna foor, siis 1-2 minuti pärast 
(sõltuvalt lõikuva ristmiku fooritsüklist) Vesivärava ristmiku muutsuunafoor, seejärel 1 
minuti pärast J. Vilmsi ristmiku foor jne kuni muutsuunaraja lõpuni Raua tn ristmikul. 
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Probleemi jrk. nr. P11 
Probleemi asukoht: Gonsiori tn PK 4+20, linna sisenev suund.  
Probleemi kirjeldus: Suunaviit näitab, et Pärnu suunas saab vasakule pöörates aga Pronksi ristmikul on 

vasakpööre muutsuunarajalt keelatud. 

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht, et teadmatu sõidukijuht hakkab tegema Pronksi tn ristmikul vasakpööret. 

Probleemi riski 
hinnang: *** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Suunaviidalt 623a likvideerida osa „vasakpööre tee 4 PÄRNU“. 
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Probleemi jrk. nr. P12 
Probleemi asukoht: Gonsiori tn ja Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmik, suund Tartu mnt poolt. 
Probleemi kirjeldus: Teemärgis 954 ilma liiklusmärgita 531.  

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht ristmikuõnnetuseks (ootamatult vasakule pööraja, tm 954 oli lume all). 

Probleemi riski 
hinnang: ** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Lisada lm 531v suunad sõiduradadelt (jagatud sõidurada otse- ja parempööre). 
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Probleemi jrk. nr. P13 
Probleemi asukoht: Gonsiori tn ja J. Vilmsi tn ristmik. 
Probleemi kirjeldus: 1. Liiklusmärk 173a – ainult kesklinna suunal? 

2. Liiklusmärgi 416 asukoht vasakul pool teed.  

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Otsest ohtu probleemid ei kujuta, kui lm 416 märkamata jääb, on oht 
ristmikuõnnetuseks. 

Probleemi riski 
hinnang: 1.* / 2.** 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

1. Vastassuunal lm 173a puudub. Näha ette lm 173a paigaldamine ka Gonsiori tn linnast 
väljuvale sõidusuunale. 
2. Tõsta lm 416 tänava paremale poole, kus see on paremini nähtav. 
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Probleemi jrk. nr. P14 
Probleemi asukoht: Muutsuunaraja algus Gonsiori tn kesklinna poolses otsas. 
Probleemi kirjeldus: Info muutsuunaraja kohta (kinni-lahti?).  

 
Riski selgitus (millist 
õnnetust võib 
põhjustada): 

Oht õigeaegselt mitte aru saada muutsuunaraja olekust. 

Probleemi riski 
hinnang: * 
Ettepanek 
probleemi 
lahendamiseks või 
leevendamiseks 

Kaaluda Konsoolil K-1 VMS kasutamist nagu Laagna teelt tuleval suunal. 
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7. Audiitori kinnitus 
 

Gonsiori tn rekonstrueerimise projekt on liiklusohutuse seisukohalt koostatud hästi ja oskuslikult. 

Sellisel kujul on muutsuunaraja kasutamine esmakordne Eestis ning kõiki võimalikke liiklusohte ette 

näha on väga raske, kuna materjali selliste liikluslahenduste mõju kohta on isegi laiast maailmast 

vähe leida. Tavaliselt on muutsuunarada kasutatud suurema sõiduradade arvu korral ning tavaliselt 

linna äärealadel asuvatel magistraalidel, mitte kesklinnas (näiteid maailmast ei leidunud). 

Audiitor kinnitab käesolevaga, et käesolev liiklusohutuse audit on koostatud sõltumatult ja 

objektiivselt. 

 

Tallinnas, 07.12.2016. aastal. 

Allkiri: Tarmo Sulger 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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8. Kasutatud lähtematerjalid 
 

ESITATUD LÄHTEMATERJALID  

 Viide: 
Projektmaterjal: + 

 

AS Sweco Projekt. Töö nr 15420-0034. Tellija: Tallinna 
Kommunaalamet. Gonsiori tänava (Maneeži tänav – Laagna tee) 
eskiisi ja põhiprojekti koostamine. Asendiplaan. Liiklusskeemi 
joonised. 
Liikluslahendus OÜ. Töö nr 0416/14. Fooriprojekt. 

Projekti skeem topograafilisel kaardil: +  

Projekti lähteülesanne: +  

Pädeva asutuse poolt lubatud  või 
aktsepteeritud kõrvalekalded 
normidest: 

-  

Üldine projekti kirjeldus, mis sisaldab:  
- Projekti eesmärgid +  

- Projektkiirused +  

- Kiiruspiirangud +  

- Olemasolev liiklussagedus +  

- Prognoositud liiklussagedus +  

- Ristmike läbilaskvusarvutused -  

- Jalakäijate ja jalgratturite  
prognoositud arv ja 

liikumissuund 

-  

- Projekti keskkonnakaitselised 
piirangud 

-  

Teadaolevad või kavandatavad ohutust 
mõjutavad objektid ja tegevused (näit. 
koolimaja lähedus, regulaarsete ürituste 
korralduskoha lähedus, vms): 

-  

Liiklusõnnetuste andmed: + Teeregistri ja LKF andmebaasid 30.06.2016 seisuga 

Varasemate kontrollimiste või auditite 
aruanded koos märkustega ja 
eriarvamustega: 

-  

Muude uuringute materjalid: -  

Muud auditeerimiseks olulised 
materjalid: 

-  
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LISA 1. Muutsuunaradade liiklusohutuslikud mõjud 
 

Muutsuunaradade rakendamise peamiseks põhjuseks on kasutada teede/tänavate taristu mahtu 

efektiivsemalt, rakendades sõiduradu just selles liikumissuunas, kus antud ajahetkel on liikluskoormus suurem. 

Seega eeldab muutsuunaradade kasutamine järgmist: 

- on olemas piisava läbilaskvusega taristu … ;  

- … ja sellel on selgelt täheldatav suunapõhine liikluskoormuse muutumine. 

Sisuliselt tähendab siis muutsuunaraja kasutamine seda, et mingil ajahetkel päevast on sõidurada kasutusel 

ühe- mingil teisel aga teisesuunalisena. 

Muutsuunaradade kasutamise peamiseks rakenduse kohaks on eelkõige maanteed (välismaal sageli nn. 

motorway). Nagu uuringud näitavad, on umbes 1/3 rakendamise juhtudest põhjuseks ummikud (või õigemini 

püüd ummistumist leevendada), 23% juhtudest on seda rakendatud spetsiaalsetel põhjustel (näiteks ajutine 

liikluskorraldus, sillad ja tunnelid), 21% juhtudest on põhjuseks vajadus tagada evakuatsioonivõimekus, 13% 

juhtudest on põhjuseks teetööd (Wolshon, Lambert, 2004, 2006). Samad autorid (Wolshon , Lambert 2004) on 

toonud välja, et muutsuunaradade kasutamine on põhjendatud, kui liiklussageduse erinevus päeva lõikes 

ületab suhet 1:2 või veel parem 1:3. 

Vältimaks liiklusprobleemide kuhjumist on soovitatud, et muutsuunaradadega tänaval peaks sõiduradu olema 

enam kui 3 ning vähemalt kaks sõidurada peaks olema kasutuses tavapäraselt, nö. kindlasuunalistena. 

Tavaolukorras kasutatakse muutsuunaraja liikluse korraldamiseks liikluskorraldusvahendeid (foorid), 

eriolukordades (näiteks teetööd) ka nihutatavaid teetõkkeid. 

Tavapäraselt on muutsuunarajad kasutusel (linnalähedastel) maanteedel, samas on olemas ka üksikuid näiteid 

linnadest (näiteks Norra), (Kirste 1989). 

Arvamused muutsuunaradade liiklusohutuslikust mõjust on üsna erinevad, ulatudes nö seinast seina. Uurijad 

on toonud välja peamiste negatiivsete mõjudena järgmist (Wolshon, Lambert 2006; Blackstad 1996; 

Bretherton, Eltaj 1996; Ragnöj, Eikanger 1983):  

- mõned juhid võivad muutsuunarajal valida vale sõidusuuna; 

- suurenev läbilaskvus võib kaasa tuua suurema liiklusvoo ja seetõttu ka suuremad ohud; 

- piiratav läbilaskvus võib kaasa tuua suurema sõidukiiruse; 

- pöördeliiklus muutsuunarajale/rajalt võib osutuda keerukaks ja ohtlikuks. 

Samas eksisteerivad ka seisukohad, mis räägivad muutsuunaradade võimalikust ohutuslikust positiivsest 

mõjust: 

- muutsuunaradadel võib esineda liikluse ümberjagunemist soodustav mõju, et liiklusvoog kandub 

enam soovitud trassidele sobivamal ajal; 
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- kui muutsuunarada kasutatakse linnas või linnalähialal on tõenäoline, et seda kasutavad just 

peamiselt need liiklejad, kes sõidavad antud trassil regulaarselt ning sellega väheneb oht sõita vales 

suunas. 

Seetõttu arvavad mõned uurijad, et muutsuunaradade kasutamise algetapil võib tõepoolest liiklusõnnetuste 

arv lisanduda, kuid seda efekti ei saa pidada pikaajaliseks. 

Muutsuunaradade pikaajalise mõju kohta on kättesaadavad ainult mõned üksikud uuringud. Üldistatult saab 

muutsuunaradade kasutamise liiklusohutusliku võimaliku mõju võtta kokku alljärgnevalt. 

 Liiklusõnnetuste arvu muutus, % 

Liiklusõnnetuse raskusaste Kõige tõenäolisem 

tulemus 

95% tõenäosuse piirid 

Inimvigastusega 

liiklusõnnetused 

Kõik perioodid +18% -16%...+66% 

Õnnetused tippajal +15% -3%...+37% 

Kõik liiklusõnnetused +4% -5%...+13% 

 

Siiski tuleb silmas pidada, et muutsuunaradade rakendamise spetsiifilised asukohad on neid uuringutes olnud 

üsna erinevad, USA-s on neid enamasti kasutatud teedel, kus on kokku 5-6 sõidurada, Euroopas pigem 3-

rajalistel teedel, sealhulgas ka sellised lahendused, kus endise 2-rajalise tee asemel on rajatud 3-rajaline tee. 

Kirjandus: 

Wolshon, Lambert 2004. Convertible Roadways and Lanes- A Synthesis of Highway Practice. NCHRP Synthesis 

340. Transporation Research Board, Washington D.C. 

Bretherton, Elhaj, 1996. Is a reversible lane system safe? Compendium of Technical papers for the 66th ITE 

annual meeting. pp 277-281. Minneapolis. 

Blakstad, F., 1993. Alternativer til signalregulerte gangfelt. Rapport STF63, A93002. SINTEFSamferdselsteknikk, 

Trondheim. 

Kirste, B.R., 1989. Trafikksikkerhet pa veger med reversible felt. Hovedloppgave i samferdselsteknikk. Norges 

Tekniske Högskole, Institutt for samferdselsteknikk, Trondheim. 
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LISA 2. Väljavõtted seadustest ja määrustest 
 

Liiklusseadus 

§ 45.  Sõiduki asukoht sõites 

(14) Kui pööratakse teele, mille ees on muutsuunaliiklusega teele sõitu tähistav liiklusmärk, tuleb sõita 

äärmisele parempoolsele rajale. Sealt võib suunduda vasakpoolsetele radadele vaid pärast seda, kui juht on 

kindel, et pärisuunas võib sõita ka teistel radadel. 

 

§ 37.  Juhi kohustused ühissõidukiraja kasutamisel ja ühissõidukile eesõiguse andmisel 

(1) Ühissõidukirajal võib sõita ühistranspordiseaduse kohast liinivedu teostava ühissõidukiga, sõitjat vedava 

taksoga ja sõitjat vedava bussiga. 

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib ühissõidukirajal sõita eritalituse sõidukiga, kui 

täidetakse tööülesandeid, täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukiga ning muu sõidukiga, kui seda lubab 

asjakohane liikluskorraldusvahend. 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata sõiduki juhile on keelatud ühissõidukiraja kasutamine, 

välja arvatud järgmistel juhtudel ja korras: 

 1) ühissõidukirajale, mis on pärisuunalise sõidutee pärisuunavööndi serval ega ole muust sõiduteest 

pidevjoonega eraldatud, võib reastuda vahetult enne pööret või seismajäämist sõitjate peale- või 

mahaminekuks tingimusel, et see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit. Sellisele ühissõidukirajale võib sõita 

pöörde lõpetamisel, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda; 

 2) ühissõidukirajaga teel olevast ühissõidukirajast tohib kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei keela, ainult 

risti üle sõita; 

 3) ümberpõikeks, kui see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit ning pärisuunavööndis puuduvad muud 

sõidurajad, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda. 

 

MKM määrus 22.02.2011 nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ 

§ 25. Teekattemärgised ja nende tähendused 

(15) Märgis 925 „Kahekordne katkendjoon” eraldab muutsuunaliiklusega sõidurada naabersõidurajast (lisa 10 

joonis 4). Kui niisuguse raja kohal 

 1) suunamuutefooris põleb roheline nool, tohib märgist, mis eraldab pärisuunalist sõidurada, ületada 

mõlemalt poolt; 

 2) suunamuutefoori vahesektsioonis on süttinud kollane nool, peab märgise kohe ületama noole suunas; 

 3) suunamuutefoor lülitatakse välja või seda foori ei ole, tohib ületada ainult märgist, mis asub juhist paremal. 

 

§ 34. Suunamuutefoorid 6 

 Suunamuutefooris 61 lülituvad tuled järgnevalt: roheline (lõpu eel võib vilkuda) – punane (lõpu eel võib 

vilkuda) – roheline. Suunamuutefooris 62 lülituvad tuled järgnevalt: roheline – roheline koos kollasega 

(mõlemad tuled võivad vilkuda) – kollane – punane (lõpu eel võib vilkuda) – roheline. 

 
 


